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Närvarande

 

  

Benny Hjern (dekanus), Carina Berterö, Mohamed Chaib (prodekanus), Sverker 
Johansson, Johan Larsson, Barbro Lundin, Ingvar L. Svensson, Björn Westberg 
(sekreterare), Tommy Öberg och vid behandling av ärende 3.1 även Helena 
Streijffert. 

§ 1 Dagordning

bilaga 1 

Nämnden beslutar

att fastställa bilagda dagordning med införandet av de nya punkterna 3.10 Skrivelse 
från Charlie Karlsson i befordringsärende avseende anställning som 
universitetslektor och 3.11 Delegation till presidiet att besluta i ärende avseende 
universitetslektor i matematik vid ING. 

§ 2 Val av 
justeringsman

Nämnden beslutar

att utse Tommy Öberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

§ 3 Anmälan av dekanusbeslut och presidieärenden. 

Bilaga 3.1 3.1 Erbjudande att utarbeta forskningsstrategier. Föredragande: Helena Streijffert

Nämnden beslutar

att HJ:s forskningsstrategi bör prioritera såväl den redan etablerade 
spetsforskningen i ett antal ämnen som ansökan om ett humanistiskt – 
samhällsvetenskapligt vetenskapsområde.

att för utarbetandet av HJ:s forskningsstrategi utse en referensgrupp bestående av 
presidiet utökat med Bengt Henoch, ING, och Tommy Öberg, HHJ. 

 3.2 Rapport om remiss till Forskarkollegierna eller motsvarande vid 
högskoleenheterna om Värdering av pedagogisk meritering. Föredragande: 
Björn Westberg

Nämnden beslutar

att till protokollet notera att remiss till Forskarkollegierna eller motsvarande vid 
högskoleenheterna om Värdering av pedagogisk meritering kommer att 
utsändas i slutet av innevarande vecka. 

bilaga 3.3

  

3.3 Inbjudan från HSV till konferens om Vägval för forskningen.

Nämnden beslutar

att de ledamöter i Fakultetsnämnden som önskar deltaga i konferensen skall 
anmäla sig via rektors sekreterare. 
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bilaga 3.4 3.4 Hans Albin Larsson har återtagit sin tidigare begäran om internbefordran till 
professor.

Nämnden beslutar

att till protokollet notera att Hans Albin Larsson har återtagit sin tidigare 
begäran om internbefordran till professor. 

 3.5 Information om förestående sammanträffande 1999-11-10 med företrädare 
för Jönköpings Läkarsällskap. Föredragande: Björn Westberg

Nämnden beslutar

att till protokollet notera att presidiet tillsammans med Lars Cernerud och 
Tommy Öberg från HHJ kommer att sammanträffa med företrädare för 
Jönköpings Läkarsällskap1999-11-10 för diskussion om forskningsfrågor. 

bilaga 3.6

  

3.6 HJ:s Ansökan om vetenskapsområden. Föredragande: Björn Westberg

Nämnden beslutar

att lägga skrivelsen från HJ om vetenskapsområden till handlingarna. 

 3.7 Besök av HSV:s bedömargrupp. Föredragande: Benny Hjern

Nämnden beslutar

att till protokollet notera att presidiet sammanträffat med HSV:s bedömargrupp 
1999-10-12. 

 3.8 Beredning av sökande till professurer vid HLK. Föredragande: Sverker 
Johansson

Nämnden beslutar

att till protokollet notera Sverker Johansson s rapport, att det med största 
sannolikhet blir en sakkunniggrupp för varje professur, oaktat att professurerna 
i pedagogik och pedagogiskt arbete har erhållit 18 resp. 17 sökande, varav 12 
har sökt bägge anställningarna.

att till presidiet delegera uppgiften att besluta om sakkunniga till professurer 
vid HLK. 

 3.9 Fakultetskonferens. Förslag: 2000-02-24--25 på Toftaholm.

Nämnden beslutar

att förlägga fakultetskonferens en 2000 på Toftaholm 2000-02-24--25. 

bilaga 3.10 3.10 Skrivelse från Charlie Karlsson i befordringsärende avseende anställning 
som universitetslektor.

Nämnden beslutar

att befordran av angivet slag utan föregående sakkunnigprövning och med 
frångående av kravet på doktorsexamen eller licentiatexamen enligt tidigare 
gällande ordning som villkor för anställning som universitetslektor utgör ett 
avsteg från rektorsbeslut 1998-06-22 om anställningsformer. Den får inte 
uppfattas som prejudicerande.

att uttala önskemålet, att Clas Wahlbin inför Fakultetsnämnden redogör dels för 
omständigheterna i det aktuella fallet och dels orienterar Nämnden om 
uppgiften i JIBSheet nr 11, att "SACO centralt har med rektor Clas Wahlbin 
väckt frågan om ändring av kriterier för anställning som lektor vid Högskolan i 
Jönköping. Clas Wahlbin har ställt sig positiv till att en sådan utredning kommer 
till stånd." 
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3.11 Delegation till presidiet att besluta i ärende avseende universitetslektor i 
matematik vid ING.

Nämnden beslutar

att att till presidiet delegera uppgiften att besluta om sakkunniga till anställning 
som universitetslektor i matematik vid ING. 

 4. Fråga om ämnesbeteckning och inriktning för planerade anställningar som 
lektor, docent och professor. 

bilaga 4.1;

se även ärende 5.1

4.1 Skrivelse från HLK avseende begäran att fastställa beteckningen Biologi 
med didaktisk inriktning. I fråga om befordringar gäller enligt 
Högskoleförordningen 4 kap. 11 § att ämnesområdet för en befordrad professor 
skall vara detsamma som för anställningen som lektor.

Nämnden beslutar

att vid nästa sammanträde behandla principerna för fastställande av 
ämnesbeteckningar i befordringsärenden. En möjlighet är därvid att ge den 
befordrade professuren en näraliggande beteckning som är accepterad i den 
akademiska världen, även om lektorsanställningen t.ex. vid lärarhögskola har 
getts en vidare beteckning än de för akademiska beteckningar gängse.

att uppdraga åt Sverker Johansson att undersöka om samlings- beteckningen 
biologi förekommer vid något akademiskt lärosäte. 

bilaga 4.2;

se även ärende 5.2

4.2 Skrivelse från IHH avseende begäran att fastställa beteckningen ekonomisk 
statistik, särskilt tillämpad analys, för en planerad anställning av en professor i 
ämnet.

Nämnden beslutar

att förorda beteckningen ekonomisk statistik utan ytterligare avgränsning,

att hos IHH hemställa om en utförligare ämnesbeskrivning och

att till presidiet delegera uppgiften att besluta i ärendet. 

 5. Fråga om utseende av vetenskapligt sakkunniga för prövning av anställning 
eller befordran inom ramen för befintlig anställning inom vetenskapsområdet. 

Se ärende och bilaga 4.1 5.1 HLK har i skrivelse dagtecknad 991014 föreslagit, att Fakultetsnämnden 
utser följande personer som sakkunniga för bedömning av ansökan från docent 
Ingemar Hjorth om internbefordran till professor i Biologi med didaktisk 
inriktning: Yngve Espmark, professor i etologi vid Universitetet i Trondheim, 
Norge; Bengt Nihlgård, professor i ekologi vid Lunds Universitet; Per Wramner, 
tidigare professor i miljövård vid SLU, senare generaldirektör för Fiskeriverket 
och nu chef för GIWA (Global International Waters Assessment) vid Högskolan i 
Kalmar.

Nämnden beslutar

att bordlägga ärendet med hänvisning till behandlingen av ärende 4.1. 

Se ärende och bilaga 4.2 5.2 IHH föreslår, att Fakultetsnämnden godkänner att sakkunnig-utlåtandena 
för en professur i Helsingfors kan ligga till grund för rekryteringskommitténs 
ställningstagande i tillsättningsärende avseende en professur i ekonomisk 
statistik.

Nämnden beslutar

att med hänvisning till de för fakulteten gällande tillämpnings- föreskrifterna till 
instruktionen punkt 2.4.5 c godkänna att sakkunnig- prövning inte erfordras, 
då docent Gunnar Rosenqvist otvetydigt uppfyller kraven på behörighet. 

 

  

6.1 Fråga om tillsättande av docentnämnd med en extern sakkunnig och en 
intern ledamot. Inga ärenden föreligger. 

 6.2 Fråga om antagning av oavlönad docent. Inga ärenden föreligger. 
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 7. Framställan om framläggande av avhandling för doktors- eller 
licentiatexamen samt utseende av fakultetsopponent, betygsnämnd och 
ordförande vid disputationen. Inga ärenden föreligger. 

 8. Övriga frågor. Inga ärenden föreligger. 

 
Vid protokollet Justeras

Björn Westberg Benny Hjern, 
Tommy Öberg
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